
Privacyverklaring van Van Galen Design

Omdat je mijn site bezoekt moet ik je informeren over hoe ik omga 
met de persoonlijke gegevens die ik via mijn site van jou krijg. Mocht 
er na het lezen van deze privacyverklaring toch nog iets niet duidelijk 
zijn, neem dan alsjeblieft contact met me op.
Ik ga zorgvuldig om met de gegevens die je op mijn site achterlaat. 
Deze worden alleen gebruikt om de site goed te laten functioneren 
(cookies), of om je inschrijving op mijn nieuwsbrief in orde te maken 
(via MailChimp). Bovendien worden de gegevens verzonden via een 
veilige verbinding (SSL-certifi caat). Over al deze onderdelen lees je 
hieronder meer.
Je gegevens worden niet voor andere dingen gebruikt en niet aan anderen gegeven, tenzij je daar expliciet toestemming 
voor hebt gegeven, of ik daartoe verplicht ben door wet- of regelgeving. In dat laatste geval doe ik mijn best je hierover 
tijdig te informeren.

Cookies 
Mijn site gebruikt geen cookies die persoonlijke gegevens nodig hebben.
Van Galen Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. 

Nieuwsbrief / MailChimp
Je ontvang alleen mijn nieuwsbrief als je mijn klant bent (om mijn werk goed te kunnen doen is het nodig om mijn klanten 
te informeren) en/of als je daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Je hebt je dan zelf aangemeld voor de nieuwsbrief, 
of aan mij gevraagd om je toe te voegen aan de maillijst. In iedere nieuwsbrief vind je een link om je af te melden als je 
dat wilt, of je mailadres te wijzigen. Ik verstuur de nieuwsbrief via MailChimp, waarmee ik een verwerkersovereenkomst 
heb afgesloten. Je mailadres wordt niet aan andere partijen doorgegeven en ook niet door mij gebruikt voor iets anders 
dan waarvoor je toestemming hebt gegeven. Regelmatig verwijder ik alle adressen van de ‘unsubscribed’ lijst die 
MailChimp bijhoudt.

Veilige site
Mijn site heeft een SSL-certifi caat en maakt dus gebruik van een veilige verbinding. 

Aantekeningen
Als ik voor je werk, maak ik aantekeningen over je bedrijf en jou als persoon op mijn computer en op papier, met als doel 
om mijn werk voor jou te kunnen doen. Ook registreer ik bijvoorbeeld je contactgegevens om je te kunnen factureren. 
De digitale dossiers staan op mijn computer en in mijn back-up opslag (niet in de cloud) en zijn beveiligd met een 
wachtwoord. 
Als ik niet meer voor je werk, verwijder ik na 7 jaar de aantekeningen uit de dossiers, behalve de gegevens waarvoor een 
andere wettelijke bewaartermijn geldt. Als je je gegevens wilt inzien of eerder verwijderd wilt hebben, kun je contact met 
me opnemen (zie mijn contactgegevens verderop).

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Galen Design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld.

Heb je een klacht over de privacy?
Als je vindt dat ik niet goed om ga met je persoonlijke gegevens, laat het mij dan alsjeblieft weten. Ook kun je een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwerkingsverantwoordelijke
Renate van Galen van Van Galen Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergege-
ven in deze privacyverklaring. Postadres: Mercuriusweg 34, 2741 TM Waddinxveen. Mail: renate@vangalendesign.eu, 
telefoon: 06 13 86 99 57.

KvK   Gouda 24391717
BTW NL 002218576 B48

Mercuriusweg 27
2741 TB Waddinxveen 

Postadres:
Mercuriusweg 34
2741 TM Waddinxveen
+31 (0)6 13 86 99 57
renate@vangalendesign.eu
www.vangalendesign.eu

VAN GALEN            DEVAN GALEN            DESIGN


